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  195-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 عبدالفتاح وبين بينه جرى ما ذكر و ؟.بدع و وتصوف خرافات فيھم الذين العلماء على الترمانيني ناصر محمد ا�خ كلمة - 1

  ) 00:00:39. (  الحلبي غدة أبي

  ) 00:21:12(  ؟.بالوھابية يُـقصد ذا ما - 2

  ) 00:25:52. (  التوحيد مفھوم عن الشيخ كBم - 3

  ) 00:51:06(  ؟. صBته حكم فما قبر فيه مسجد في الصBة أدركته رجل - 4

  ) 00:54:16(  ؟.دروسه في كشك عبدالحميد بھا يستدل التي الضعيفة ا�حاديث و القصص بعض عن سئل - 5

  ) 00:58:09(  ؟.ا�خBق ومكارم ا�عمال فضائل في الضعيف بالحديث يُعمل R أنه الشيخ بيان - 6

 ) 01:01:51. (  أولياء العوام يظنھم لخرافيين الشيخ بيان - 7
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

إخوة اإلميان نستمع اآلن إىل كلمة طيبة لألخ الفاضل الشيخ حممد ناصر ترمانيي جزاه اهللا عنا : أبو ليلى 

  . خريا 

يخ كثر واحلمد هللا، فيسمعون شيئا شيخ جديد ألم مغشوشني أنه ما فيه شيخ غري واحد، واملشا :الشيخ 

جديدا، والشيء الثاين بتوفر عن صاحبك القدمي، شيء من الكالم ألن ما يأتيه من األجوبة عن األسئلة 

  . يكفيه، فتوكل على اهللا كما يقول إخواننا األردنيون 

  . تفضل وتكلم : الشيخ حممد ترمانيين 

قلت بدك متتعنا بكلمة تفضل اآلن واعمل لنا مقدمة،  ال أنا بدي أجيب عن األسئلة فأنت كما :الشيخ 

  . ابدأ بكلمة من عندك ، يااهللا 



بدنا نتكلم مع قصيت مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة، فنعطيهم املوجز عن املشايخ : الشيخ حممد ترمانيين 

نظر إىل اإلسالم  وجريام وتعصبهم واحنرافهم عن الصراط املستقيم، مما جعل الكثري من الشباب املسلم، ي

كأنه جمموعة خرافات وأوهام واستعالء على الناس، فهذا مما جعل الشباب املسلم ينفر من اإلسالم، وتفعل 

الكارثة ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم،كنت يف أول طليب للعلم وكان لقاءنا مع فضيلة الشيخ، 

كثري  من األوهام واخلرافات، يلي كانت منتشرة يف حلب،   جديدا، وكنا كان الشيخ جزاه اهللا خري نبهنا على

وكان مشايخ حلب وال أقول علماء حلب، ألنه ما فيه علماء يف حلب وهذا حيزن جدا، أن حلب كل 

مشاخيها مطبقة على اخلرافات واألوهام، لو مسعتم مانسمعه حنن، من هؤالء املشايخ، لكنتم معنا يف هذا 

أنفسنا، فمن هؤالء املشايخ عبد الفتاح أبو غدة، هذا كان رجل عامل ديين، وكان الشيء يلي حنن استقر يف 

الكثري من الشباب يلتف حوله، ويظنون فيه اخلري، وحنن كنا من هؤالء الشباب يلي كنا نظن فيه اخلري، يف 

هللا سراج أحد األيام  مررت على إحدى املكاتب، وإذا به كتاب صغري للشيخ عبد اهللا سراج، الشيخ عبد ا

عندنا يف حلب هو مرجع حلب كلها، فمكتوب به عبارة الصالة على الرسول عليه الصالة و السالم، يقول 

هذه الصيغة تلقاها ثابت البناين عن نيب اهللا إلياس يقظة، كما رواها ابن أيب الدنيا، فهذا يفيد على أنه يرى 

شيخ دائما مع الرسول عليه الصالة والسالم وال الرسول يقظة، وهو يشيع هذا وتالمذته كلهم يقولون أن ال

خيط خطا إال بعد إذن الرسول عليه الصالة والسالم  فقلت يف نفسي أنا رايح أذهب عند الشيخ عبد الفتاح 

أبو غدة، وأعرض عليه األمر، فلعله ينتج خريا واحلمد هللا، ألن عبد الفتاح أبو غده إذا حكى معه، مش إذا 

رجل يف نفسه عامل كبري، فذهبت إىل اجلامع الذي خيطب فيه الشيخ أبوغده اجلمعة،  أنا حكيت معه، ألنه

وبعد أن انتهى من اخلطبة جلس للسؤال واجلواب ، فيشهد اهللا أنين أتكلم ذا احلرف الواحد ، وسنلتقي أنا 

فعندما جلس  0ليم وإياه أمام اهللا يف ذلك اليوم الذي ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب س

لألسئلة واألجوبة ، طرحت عليه هذا السؤال، قلت يا فضيلة الشيخ، يف كثري من الناس يزعم أنه جيتمع مع 

الرسول يقظة ، فهل هذا ممكن؟ فقال كيف يقضة ؟ قلت يعين يقظة مثل ما أنا وانت جالس وتتلقى 

مرة ما أفكر أن جييين بكلمة ميكن، فعندما األسئلة وجتيب عليها، فهو كذلك، قال ميكن، وأنا يف املليون 

قال ممكن قلت له ما هو الدليل على ذلك ، قال الدليل عدم وجود الدليل املانع يعين ما فيه دليل مينع من 

هذا االجتماع بالرسول عليه الصالة والسالم  يقضة ، قلت له بل الدليل موجود يا فضيلة األستاذ قال ما 

والربزخ هو احلاجز الذي يفصل  ))ومن ورائهم برزخ على يوم يبعثون (( ه وتعاىل هو ؟ قلت له قوله سبحان

بني الشيئني ، قال هذا ال يكفي ، قلت له بل يكفي ، والرسول عليه الصالة والسالم زاد األمر وضوحا 

إن أرواحهم تسير في حواصل طيور خضر أو في أجواف طيور ( عندما تكلم عن حياة الشهداء وقال 

ويطيرون في الجنة ويلعقون من ثمر الجنة ثم يأوون إلى قناديل تحت العرش، فيتجلى لهم خضر 



ربهم، ويقول يا عبادي سلوني ما شئتم أول وثاني وثالث فعندما يرون أنه البد أن يسألوا اهللا سبحانه 

مني أنكم إلينا وتعالى فيقولون نريد أن تعيدنا إلى الدنيا ونقاتل فيسبيلك ونقتل، فيقول لقد حق القول 

، قال هذا احلديث أين موجود قلت يف صحيح مسلم، قال إذا نؤجل البحث حىت نشوف )ال ترجعون 

احلديث ونشوف أسباب وروده على آخره قلت له ما فيه مانع، بعد ما قال هذا رجع واستدرك، قال عندك 

ا قال يف كتابه الروح، قلت له أنا ابن القيم يقول ذا، قلت له أنا قرأت يف كتب ابن القيم فأين يقول هذ

قرأت كتاب الروح، ما فيه العبارة هذه، قال مايف صراحة ولكن يف ما يفيد ذلك، قلت فرضنا أن ابن القيم 

قاهلا صراحة، فهل احلجة يف كالم ابن القيم أم احلجة يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

الته من املشرق إىل املغرب فقلت له صحيح اتفقوا على عدالته، وهو رجل عامل ال ابن القيم اتفقوا على عد

وعادل وثقة ولكن مل يتفقوا على أن معصوم، قال إذا نأجل البحث قلت ما فيه مانع، فيقول أحد اإلخوان، 

ال فيه وكانوا يف الزمن املاضي يضعوا باكستانية يف رؤوسهم، فقال سؤال يا فضيلة الشيخ، قال له تفضل، ق

مجاعة وهابية، يقولوا أن مذهب الوهابية مثل مذهب أهل السنة واجلماعة فهل هذا صحيح قال له كال يف 

الفروع ميكن أما يف األصول فال، قال له ملاذا خيالفوننا يف األصول، قال له إم يقولون أن حممدا عليه 

ا عصا أحدنا أفضل من حممد عليه الصالة الصالة والسالم مات واح واعنده حياة برزخية عند اهللا وبيقولو 

  . والسالم 

  . حاشا  :الشيخ 

ويكفرون من استغاث بغري اهللا سبحانه وتعاىل فقلت سؤايل للشيخ فقال تفضل قلت : الشيخ حممد ترمانيين 

له الوهابية يقولون خالف ما قلت وأنا مطلع على كتبهم اضطالعا علميا وعلى استعداد أشري إىل الكتاب 

 الصفحة وحىت إىل السطر، فالوهابيون يقولون بالنسبة حلياة حممد عليه الصالة والسالم الربزخية أا وإىل

أفضل حياة عند اهللا ألنه هو سيد البشر، فحياته أفضل حياة عند اهللا سبحانه وتعاىل ، أما قولك يقولون 

 م عصا أحدنا أفضل من حممد عليه الصالة والسالم  فيقولون سبحانك هذاتان عظيم، أما قولك أ

يقولون من استغاث بغري اهللا فهذه صحيحة لكن هلا شروط وليست على إطالقها نأيت لرجل وقف على 

أحد قبور األنبياء والصاحلني مثل عبد القادر اجليالين أو غريه من األولياء ويطلبون منه النصر والشفاعة وما 

اآليات واألحاديث املتعلقة ذا املوضوع أول وثاين وثالث، أشبه ذلك فيقولون نأيت هلذا الرجل وننصحه ب

فإن هو أعرض عن ذلك ورفض اآليات واألحاديث فاملشرك مشرك شاء أو أىب، قال ال هذا النستطيع أن 

كفره، ألنه إذا سألته عندما يقول يا عبد القادر، ارزقين، هل يعتقد أن عبد القادر هو الذي يرزقه، إمنا يعتقد 

سبحانه وتعاىل هو الذي يرزقه بواسطة عبد القادر قلت له هذا هو اعتقاد املشركني، املشركني ماكانوا  أن اهللا

يعتقدون أن األصنام أو أولياءهم هم الذين يرزقوم وهم الذين مينعون عنهم اإليذاء، إمنا يعتقدون اهللا 



والذين إتخذوا (( هللا سبحانه وتعاىل سبحانه وتعاىل هو الرازق وهو املعطي قال ال أبدا قلت له هذا قول ا

قال بأي شيء يعبدوم، قلت يعبدوم بالذبح  ))من دون اهللا أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى 

والنذر والدعاء وما أشبه ذلك، وإذ به كان جالسا يتكلم معي فقام واقفا، وأخذ يكيل بالسباب والشتائم 

 ختم اهللا كالمه بواهللا العظيم واهللا العظيم ، الذي يقول يا عبد القادر بعصبية سب وشتم سب وشتم  مث

ارزقين ما هو كافر، والذي يكفره هو الكافر، وجلس، قلت له يا أستاد احلجة تقرع باحلجة، ال تقرع 

أنت بالسباب والشتائم، واألحكام الشرعية ثبتت بقول اهللا تعاىل ورسوله  وال ثبتت حبلف باألميان، قال شو 

ذنب للواهابية حىت حز على نفسك، قلت له أنا لست ذنب للوهابية وما حز يف نفسي إال وضع هذا 

العلماء ( الشعار على رأسك، الذي ينادي بأنك عامل، واحلديث املشهور املتداول بني الناس الذي يقول 

اليت تتلفظ به، ينسبوها  فأخشى أن يتسرب إىل أذهان احلاضرين أن هذه السباب والشتائم )ورثة األنبياء 

المؤمن ليس ( إىل اإلرث احملمدي إىل الرسول عليه الصالة والسالم  والرسول عليه الصالة والسالم  يقول 

يف كان عنده أحد الضيوف من الشام فدخل يف األمر وانتهى  )بالطعان وال باللعان وال بالفحاش البذيذ 

يلي هم حنسبهم متحررين فما بالك باملشايخ يلي هم والعياذ املوضوع هلذا احلد فهذا منوذج من املشايخ، 

باهللا قابعني على اخلرافة، واألوهام وما أشبه ذلك ، فالواقع تاريخ املشايخ عندنا سيء جدا، فكان الشيخ 

التبجيل والتقديس، والبيضات  ...جيلس يف القرية عشرين سنة، ما يعرفوا أهل القرية من هذا الشيخ إال 

لسمنات للشيخ واخلاروف للشيخ والفرشات فوق بعضها للشيخ وما يعلمهم إال اخلرافات واألوهام للشيخ وا

والشيخ طار من هنا والشيخ جاء من هنا ومعروف يف طبقات الشعراين، ويف جامع كرامات األولياء 

كل البعد عن للنبهاين، فهذه كل ما عند املشايخ عندنا، فلذلك صار ردة فعل، وأصبح عندنا الشعب، بعيد  

حقيقة االسالم، فتأيت إىل الشاب املؤمن املسلم وتسأله هل أنت مسلم فيقول لك نعم، فتقول له ما هو 

اإلسالم، فإما أن يعطيك صورة مشوهة، من اتمع يلي عايش فيه، وإما يقول لك لست بعامل، اسأل 

تأيت للرجل الشيوعي وتقول له  الشيخ هو يعطيك اجلواب، فهذا خالف ماهو عليه أئمة الكفر والضالل،

هل أنت شيوعي، فيقول نعم، فتقول له هي هذه الشيوعية، فيسردها لك حرفا حرفا وهو أخذها من عامل 

وعن يقني وعن معرفة، خبالف الشاب املسلم، فهذه يف الواقع، تدل على أمر عظيم جدا، واهللا سبحانه 

نا إىل حلب يف كل شهر ثالثة أيام يأيت لعندنا، وبفضل وتعاىل أنعم علينا بفضيلة الشيخ وأصبح يرتدد علي

اهللا  سبحانه وتعاىل أنقضنا من هؤالء املشايخ، وما هم عليه من اخلرافات واألوهام، ولو قصيت عليكم من 

اخلطب اليت ختطب يف حلب، ال ميكن أن تتهموين بالكذب ألا أشياء ال تصدق، حنن نقول إن النصارى 

نة، والقساوسة والرهبان يبيعوا للنصارى أذرع يف اجلنة، فنحن عندنا املشايخ ما تبيع أذراع يبيعوا أذرا يف اجل



رمحه اهللا فيقول إن هذا القطب أمحد الرفاعي، كان له مريد فمريده طلب منه أن يشرتي له  ...باجلنة  

سنذهب إىل صاحب البستان املعروف يف البلدة ألحد األشخاص قال له بعد أن ننتهي من صالة اجلمعة ف

البستان، ونشرتي لك البستان، فبعد ما انتهوا من صالة اجلمعة، ذهبوا إىل صاحب البستان، وبعد ما 

تلقاهم صاحب البستان وأكرمهم وذبح هلم، بعدما انتهوا من الطعام، قام الشيخ أمحد الرفاعي وقال له تبيع 

له ال بدك تبيعه، فلما شاف أنه الشيخ أصر على بيع  البستان قال له يا أستاذ ال أنا ال أريد أن أبيعه، قال

البستان، قال له أبيعه بشرط، وهذا على املنرب عم  بيتكلم، ما يف أحد من الناس يقوم ويقول شو الكالم 

هذا، فقال له ما هو هذا الشرط، قال له أريد قصرا يف اجلنة، قال بعد ما تردد الشيخ أمحد الرفاعي بعض 

أن يعطيه قصرا يف اجلنة بدل البستان، قال له أكتب صكا ، فكتب صك ووقع عليه أمحد الشيء وافق على 

الرفاعي وحدد له القصر من اجلهة اليمىن جنة املأوى، ومن اجلهة اليسرى جنة الفردوس وما أشبه ذلك، 

بستان، فأخذ الرجل الصك وترك البستان، فيقول هلم يا إخوان بعد مدة وإذا به مات الرجل الذي باع ال

فغسلوه وكفنوه، ثاين يوم وإذا به مكتوب بكف القدرة على القرب، لقد نفذنا البيع الذي عقده أمحد الرفاعي 

.  

  .ما شاء اهللا  :الشيخ 

وهذه أقاصيص كثرية وال أريد أن أطيل عليكم وأعطل عليكم ما سوف : الشيخ حممد ناصر الرتمانيين 

كفاية واحلمد هللا رب العلمني والصالة والسالم على أشرف   تستفيدونه من فضيلة الشيخ، وذا القدر

  .األنبياء املرسلني 

البد أن الذي مسعتموه مستغرب بال شك لدى احلاضرين مجيعا، ولكن قد يلقى يف بال أحد  :الشيخ 

اجلالسني، سؤال ما حول ما مسعتموه من الكالم فإن كان ألحد سؤال أو اعرتاض أو اقرتاح فنحن حنب أن 

معه ذه املناسبة، وإال فتحنا باب األسئلة اليت توجد لدى كل واحد منكم، حىت ال نتأخر كثريا لديكم نس

  . والساعة اآلن العاشرة والثلث 

  .مل نبدأ لآلن : وفيق 

  أنا عارف ولذلك أنا أقول هاتوا ما عندكم ؟ :الشيخ 

زاه اهللا خريا ، فحبذا لو توضح ، يعين ألا  ترددت كلمة الوهابية يف كالم أخونا الشيخ أبو أمحد ج: احلليب 

كلمة يعرتيها كثري من كالم الناس وهم ال يعرفوا على حقيقتها ، فهل هي فعال كما ذكر ، أو إيش 

  املقصود بالوهابية ونسبة إليش حىت تتضح الصورة وجزاكم اهللا خريا  ؟

هي خطأ لغة وخطأ عرفا ، أما اللغة  هذا حسن وسؤال طيب ، الواقع أن هذه اللفظة الوهابية :الشيخ 

فالوهابية نسبة إىل الوهاب والنسبة إىل الوهاب اسم من أمساء اهللا هو وهايب ، والذين ينتسبون إىل هذا 



الوهايب فهم الوهابيون ، فهذه النسبة إذا أخذناها من الناحية العربية هي نسبة تشريف ، فالن وهايب يعين 

تبارك وتعاىل والوهابيون هم املنسوبون ملن ينسب هذه النسبة فاملقصود بكلمة منسوب إىل الوهاب وهو اهللا 

الوهابيني كما ال خيفى على اجلميع هم النجديون ، والنجديون ليس فيهم من ينتمي إىل هذا االسم فأنه 

خالف ما يستعمل هو اسم تشريف وهايب ، وليس اسم ذم وتقبيح ، لكن من حكمة اهللا عز وجل ليظهر 

املفرتين على املسلمني ، ينسبون هؤالء الناس النجديني إىل كوم وهابيني ، بزعم أن هذه النسبة إىل  خطأ

إمام هلم ، وإمام النجديني و يف جانب من الشريعة وليس يف كل الشريعة ، وإمنا هو حممد بن عبد الوهاب ، 

د حممد الذي جدد هلم دعوة التوحيد ، وليس الوهاب ألن الوهاب هو اهللا تبارك وتعاىل، عبد الوهاب هو وال

فلو نسب منتسب ما إىل عبد الوهاب لو تكن النسبة إليه وهايب فهي خطأ مزدوج ، ألن الذي جدد هلم 

دعوة التوحيد هو حممد ابن عبد الوهاب وليس والده عبد الوهاب ، مث النسبة إىل عبد الوهاب ليس وهابيا 

حنو ذلك ، فهذا خطأ من حيث التعبري اللغوي ومن حيث الواقع  وإمنا هو ممكن أن يقال مثال عبدهي أو

فليس هناك من ينتمي إىل هذا االسم الوهابية إطالقا، بينما الفرق املوجود قدميا وحديثا، كلها حينما تنسب 

إىل نسبه تعرتف هذه النسبه، كالشيعية والزيدية واإلباضية وحنو ذلك، لكن ال يوجد على وجه األرض 

ة أبدا، رجل يقول أنا وهايب، والسبب ماذكرناه آنفا من ناحيتني ، الناحية العربية والناحية الواقعية ، اإلسالمي

لكن هذه الكلمة مع األسف شاعت وأذيعت بني عامة املسلمني يف زمن آواخر دولة األتراك وقصدوا بذلك 

  . ...تنفري املسلمني مجيعا عن الدعوة اليت مسيت بالدعوة الوهابية 

علما أن هذه الدعوة الوهابية ليس فيها إال الدعوة إىل توحيد اهللا عز وجل باملعىن اجلامع لكلمة  ... :شيخ ال

التوحيد، وهذا يف الواقع مما ميتاز به النجديون على كل اجلماعات والطوائف والفرق اإلسالمية يف كل بالد 

، ألم يفهمون التوحيد باملعىن األعم الدنيا، منذ أن جاء حممد بن عبد الوهاب حىت هذه الساعة ذلك

واألمشل والصحيح، بينما كثري من املسلمني اآلخرين، يفهمونه مبعىن ضيق جدا، ذلك أن التوحيد الذي أنزل 

األمر األول  "وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته " اهللا عز وجل به الكتب وبعث به الرسل، يعين أمورا ثالثة 

ومعىن ذلك أنه ال رب إال اهللا وأن اهللا هو الذي تفرد خبلق السماوات واألرض كما هو  إمنا توحيد الربوبية،

معروف بإمجاع كل من يؤمن باهللا على اختالف كل امللل، لكن الفرق بني الدعوة اإلسالمية احلقة، والىت 

المية هذه جاءت ذا التوحيد الذي أحيا معناه الصحيح حممد بن عبد الوهاب هنا ختتلف الدعوة اإلس

احلقة، عن اليهودية والنصرانية فهي باإلضافة إىل أا توجب على كل مسلم أن يعتقد بأنه ال خالق إال اهللا 

فهي توجب عليه يف الوقت نفسه أن ال تعبد مع هذا اخلالق سواه، ولذلك فعلماء املسلمني مثقفون مجيعا، 

منا هذه الكلمة الطيبة، ال إله إال اهللا تعين معىن أوسع من أن معىن ال إله إال اهللا ال يساوي ال رب إال اهللا، وإ

معىن ال رب إال اهللا، ذلك أا تعين ال معبود حبق يف الوجود إال اهللا تبارك وتعاىل فهذه الكلمة الطيبة، اليت 



هي مفتاح اجلنة، كما جاء يف بعض اآلثار، وا ينجو املسلم من اخللود يف النار، كما تواترت بذلك 

حاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مجعت بني التوحدين، توحيد الربوبية، أي ال خالق األ

مع اهللا ال رب مع اهللا سواه ، وتوحيد األلوهية ويعرب عن هذا التوحيد أحيانا بتوحيد العبادة ، أي أن يعبد 

إله إال اهللا ، مبعىن ال رب إالاهللا، مل يكن اهللا وحده ال شريك له، فإذا فسر مفسر ما هذه الكلمة الطيبة، ال 

موحدا، هذه نقطة الفصل بني املسلمني حقا، وبني اآلخرين، املسلم يوحد اهللا  عز وجل يف ذاته، ويوحده 

يف عبادته، بينما اآلخرين من اليهود والنصارى يوحدونه يف ذاته إال من ضل منهم ضالال بعيدا، ولكنهم 

ب على املسلمني مجيعا، أن يعرفوا أوال هذا املعىن احلقيقي لكلمة ال إله إال اهللا يعبدون معه سواه، هلذا جي

وأا ال تعين ال رب إال اهللا فقط، وإمنا تعين إضافة على ذلك أنه ال معبود مع اهللا أيضا حبق وكلمة حبق هي 

ارك وتعاىل ، فال جيوز أن احرتاز من إنكار أن هناك معبودات، يف األرض قدميا وحديثا، تعبد من دون اهللا تب

يقال ال معبود إال اهللا، ألن املعبودا تكثرية وكثرية جدا، لكن إمنا يصح التفسري بقيد حبق ال معبود حبق يف 

الوجود إال اهللا تبارك وتعاىل و إال قد عبدت الالت والعزى وعبدت الطواغيت، حىت اآلن فكيف يستطيع 

ملعبودات موجودات بكثره، ولكنها بالباطل، واملعبود حبق إمنا هو اهللا املسلم أن يقول المعبود إال اهللا ال ا

تبارك وتعاىل ، كذلك باإلضافة إىل هذين النوعني من التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة أو األلوهية 

ه، ما هو هذا هناك توحيد ثالث به يتم التوحيد وبه تقبل شهادة املوحد ال إله إال اهللا، وإال فهي مردودة علي

التوحيد الثالث؟ توحيد اهللا يف صفاته فكما أنه عز وجل واحد يف ذاته وواحد يف ألوهيته فهو أيضا واحد يف 

، هذه الدعوة اليت جاء ا حممد ))يس كمثله شيء وهو السميع البصير (( صفاته لذلك قال اهللا  تعاىل 

عا، ولكن خلف من بعدهم خلف ليسوا فقط صلى اهللا عليه وسلم وعرفها السلف الصاحل واألئمة مجي

أضاعوا الصالة، بل وأضاعوا التوحيد ألم فهمو هذه الكلمة الطيبة باملعىن األول الضيق ال إله إال اهللا، ال 

رب إال اهللا وحنن رأينا رسائل يف العصر احلاضر، مؤلفة ومطبوعة وفسرت هذه الكلمة الطيبة ذا التوحيد 

ه إال اهللا أي ال رب إال اهللا ، هذا ال يكفي للمسلم أن يفهم هذه الكلمة الطيبة ذا الوحيد فقط وهو ال إل

املعىن الضيق، لذلك كان من آثار ذلك ملا أخلوا مجاهري املسلمني وخباصة عامتهم، ملا أخلوا بفهم هذه 

، وهذه من أكرب  الكلمة الطيبة، أخلوا عمليا من تطبيقها فهم يعبدون مع اهللا إهلة آخرى وهم ال يشعرون

املصائب اليت أحلت باملسلمني، والسبب يف ذلك، يعود إىل أمرين اثنني ذكرنا آنفا أحدمها وهو أم مل 

يفهمون من كلمة التوحيد توحيد اهللا يف العبادة، واألمر اآلخر أم مل يفهموا ما معىن العبادة فإذا قلت 

نا ال أعبد إال اهللا أنا ألصلي إال هللا عز وجل ، نقول إىل اإلنسان أنت تعبد مع اهللا آهلة آخرى قال لك ال أ

هنا حنن معك، أنت التصلي إالهللا عز وجل ، ولكن ألست تدعوا غري اهللا عند الشدة، فتقول يا سيدي 

أمحد يا سيدي بدوي يا سيدي شعيب، يا كذا يا كذا، هذا هو عبادة اهللا، أو هذا من عبادة اهللا تبارك 



وجل قد أنزل علينا كتابا كرميا، وافتتحه بسورة الفاحتة، وفيها يقول املسلم خماطبا ربه عز  وتعاىل ، واهللا عز

فأنت تعبد اهللا وحده الشريك له، لكنك  ))إياك نعبد وإياك نستعين (( وجل يف كل ركعة من صالته 

اها استغاثة، وهي تستعني بغريه، هذه االستعانة سواء علينا، مسيناها استعانة، وهي تسمية صحيحة أو مسين

أيضا تسمية صحيحة أو مسيناها توسال، وهي تسمية خاطئة، هذه األمساء تدل على مسمى واحد، بعض 

هذه األمساء صحيح كاالستغاثة واالستعانة، وبعضها توسل هذا تسمية االستعانة بغري اهللا، والتوسل بغري 

فقول القائل يا  ))يسمونها بغير اسمها (( اهللا، توسال من باب قوله عليه السالم يف غري هذه املناسبة 

رسول اهللا أغثين زعموا أن هذا توسل، ال هذا دعاء لغري اهللا وهذا استعانة بغري اهللا، وهذا إشراك بشرك 

بتوحيد العبودية، ألن الذي ينادي غري اهللا خاصة يف الشدائد فقد عبده من دون اهللا عز وجل ومن الدليل 

إن الذين تدعون من دون اهللا عبادا (( قرآن ويف السنة قول اهللا عز وجل على ذلك وهو مذكور يف ال

تدعون ما قال تعبدون لكن احلقيقة أن هذه اآلية تعين تدعون أي تعبدون، فسواء قلت يعبدون  ))أمثالكم 

وجل ،  غري اهللا أو يدعون غري اهللا، فكال التعبريين يؤدي إىل حقيقة واحدة وهي أم يستعينون بغري اهللا عز

وهذا إخالل بتوحيد األلوهية، وليس إخالال بتوحيد الربوبية ولذلك املشركون قد من ال يعرف هذا التفصيل 

الذي جاء يف الكتاب والسنة، وجرى على ذلك سلف األمة ، إىل ما قبل قرون قليلة، مث احنرف اخلط على 

وهذا املعىن ما كفر به املشركون بل كانوا يؤمنون بعض املسلمني، ففهموا ال إله إال اهللا مبعىن ال رب إال اهللا، 

به، لكنهم كفروا ذا املعىن الصحيح، الذي جهله كثري من املسلمني، أال وهو توحيد األلوهية أو توحيد 

إذا  ))ولئن سئلتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا (( العبودية أو العبادة، يف صريح القرآن 

د الربوبية ، ال يعتقدون بأن هناك كما هو دين اوس، بأن هناك خالقا للخري وخالقا املشركون يؤمنون بتوحي

للشر مثال، وإمنا يعتقدون بأن اخلالق هو اهللا وحده ال شريك له، إذا من أين جاء شركهم، وملاذا قاتلوا نبيهم 

وإذا قيل لهم ال إله إال اهللا  ((إذا دعاهم إىل ال إله إال اهللا مع ذلك يستكربون كما قال يف القرآن الكرمي 

، إذا مفهوم لفظة اإلله، عند ))اجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب (( ، وقالوا  ))يستكبرون 

العرب األولني يف اجلاهلية غري مفهوم الرب ألم كانوا يؤمنون بأنه ال رب إال اهللا أي ال خالق وال مريب وال 

الذي ال خيضع إال له تبارك وتعاىل وهم كانوا خيضعون لغري اهللا، من األوثان  رازق إال اهللا، أما اإلله فهو

واألصنام املعروفة يف التاريخ، ولذلك كان من غرائب شرك املشركني، قبيل بعثة الرسول عليه الصالة والسالم 

 شريكا متلكه أم كانوا يطوفون حول الكعبة ويقولون يف تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك إال

وما ملك، شريك متلكه وما ملك ملاذا ؟ ألم يعتقدون ال خالق مع اهللا، لكن جعلوا هللا شركاء أي يعبدوم 

والذين إتخذوا من دونه (( من دون اهللا تبارك وتعاىل ، كما يف اآلية اليت كان يف مطلع كلمة األخ حممد 



فهذه اآلية صرحية بأن اهلدف األساسي عند املشركني هو اهللا  ))أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى 

، ومع ذلك فهم يعبدون معه سواه، لكن إذا سئلوا ملاذا تعبدون هؤالء قالوا ما نعبدهم إال ليقربون إىل اهللا 

زلفى، فهذه حقيقة مؤسفة جدا أم يؤمنون بأن اهللا واحد ال شريك له، ومع ذلك جعلوا له شركاء يف ماذا 

فال (( جعلوا له شركاء يف العبادة، ولذلك جيب أن نتنبه ألمر يف ظين أن كثريا من الناس غفلوا عنه، ؟ 

إيش معىن أندادا ؟ أندادا يف اخللق أندادا يف الرزق، أندادا يف اإلحياء و  ))تجعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون 

شركني يف اجلاهلية، وهذا حبث طويل والغرض منه اإلماتة ال ، وإمنا أندادا يف العبادة، وهذا هو كان شرك امل

التنبيه إىل أن النجديني هؤالء الذين ينبزون بلقب الوهابية، هذه النسبة كمان خطأ وإمنا هم أرادوا، أن 

ينسبوهم إىل حممد بن عبد الوهاب، وحممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا مل يأت بشيء جديد مطلقا، وإمنا هو 

إن اهللا يبعث لهذه (( كرهم الرسول عليه الصالة والسالم  ، يف احلديث الصحيح من اددين الذين ذ 

اددون كما يذكر اإلمام السيوط وغريه، ال ينبغي أن  ))األمة من يجدد لها دينها على رأس كل مئة سنة 

  نتصور أن ادد يكون واحدا يف كل عصر، وإمنا ميكن أن يكون هناك جمددون يف كل عصر، جمددون

كثريون، ولكن لكل منهم اختصاصه يف التجديد فمجدد يف التوحيد، وجمدد يف احلديث، وجمدد يف التفسري 

وجمدد يف اللغة، ويف كل شيء يتعلق بإحياء الفرض الكفائي لفهم اإلسالم فهما صحيحا، والغرض أن حممد 

يد يف كل البالد اإلسالمية، بن عبد الوهاب جدد التوحيد الذي ال تزال آثار اإلخالل به مع األسف الشد

إال هذه البالد النجدية بفضل دعوة حممد بن عبد الوهاب، وال أقول بفضل الدعوة الوهابية، علما أن تلك 

البالد قبل حممد بن عبد الوهاب كان شأا شأن البالد األخرى وأظن أنه ال خيفى على احلاضرين مجيعا، ما 

السيدة زينب وما يقع يف ذلك، يف تلك األمكنة من الوثنيات يوجد يف مصر من مقام احلسني مثال أو 

والشركيات اليت تنايف ال إله إال اهللا من الطواف حول القبور، هؤالء األولياء والصاحلني، من أهل البيت 

وغريهم، واالستغاثة م وطلب املدد منهم مثل هذا يوجد يف هذه البالد ويف سوريا ويف أكثر البالد 

وماهو السبب ؟ السبب تقصري علماء املسلمني ببيان دعوة التوحيد دعوة احلق اليت جاءت يف اإلسالمية، 

الكتاب والسنة، وماتت هذه الدعوة يف كثري البالد اإلسالمية مث جددها حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، 

بالد النجدية  فمحمد بن عبد الوهاب ليس له جهد بارز سوى هذه الناحية وكفى له بذلك فضال، ألن ال

كانت كالبالد املصرية والسورية وحنو ذلك، من حيث انتشار األثار الوثنية وعبادة القبور واالستغاثة ا من 

دون اهللا عز وجل ، أما البالد حىت اآلن وأقول مع األسف، مع أنه بدأت احلركة اإلسالمية الصحيحة يف 

ين وثنية تذكر حىت وال رفع قرب من على وجه األرض تلك البالد، تضعف رويدا رويدا، لكن لن جتد هناك يع

ال يوجد هذا الشيء إطالقا، بينما إذا طفت البالد اإلسالمية كلها، فأنت واجد فيها من املخالفات الشرعية 



الشيء الكثري، أرونا بلدا ال يوجد فيها مسجد فيه قرب، مع شدة حتذير الرسول عليه السالم للمسلمني أن 

لعنة اهللا على اليهود والنصارى، أو لعن اهللا اليهود ( على القبور كما قال  عليه السالم   يتخذوا املساجد

، واألحاديث يف هذا كثرية أكثر من عشرة أحاديث، ومنها  )والنصارى إتخذوا قبور أنبياءهم مساجد 

وهم أحياء والذين  إن من شرار الناس من تدركهم الساعة( مايتعلق باألمة اإلسالمية ، قوله  عليه السالم 

فعندكم مثال باملقام املعروف بسيدي شعيب وهناك مسجد يقصد الصالة  )يتخذون قبور أنبياءهم وساجد 

  .فيه، من أجل ماذا ؟ سيدي شعيب،وعندنا مقام آخر أظنه امسه يوشع 

  .أبو عبيدة :  سائل آخر 

قامات بنيت على قبور مزعومة ، إن  يوشع غري أبو عبيد يلي يف األغور إىل أخره، كل هذه امل  :الشيخ 

كانت هذه القبور حقيقة ملن نسبت إليه من الصحابة واألنبياء ، فاألمر أشكل ألنه خمالفة صرحية، ملثل هذه 

األحاديث اليت تنهى على بناء القبور املساجد على القبور، ملاذا هذا النهي و ملاذا هذا اللعن الشديد، يف 

، ذلك ألن وجود القرب يف املسجد مدعاة إىل أن يدعى من دون اهللا تبارك وتعاىل سبيل احملافظة على التوحيد

، كم وكم من أناس نراهم يقفون خاشعني متبتلني يدعون هم صحيح يدعون اهللا  عز وجل ولكن يتوسلون 

دد ذا امليت ، فمحمد بن عبد الوهاب خالصة القول بناء على سؤال األستاد األخ علي احلليب هنا هو جم

فأنظروا بعدنا إىل *** هذه آثارنا تدل علينا " لدعوة التوحيد، وهذا أمر ال ميكن إنكاره أبدا ألنه كما قيل 

  . "اآلثار

مما خيل بتوحيد العبودية  ...النجديون كانوا قدميا بدو من هؤالء البدو يلي بتعرفوهم يف كل الصحاري، وكان 

توجد هلا ذكرا، بينما البالد األخرى عامرة مع األسف ذه هذه األشياء قضي عليه، حىت هذه الساعة ال 

  .الشركيات وذه الوثنيات ، تفضل 

وأخذوين على مسجد حىت أصلي  ...أنا اشتلغت يوم اجلمعة،كنت بعيد عن املسجد حوايل  :السائل 

يت يف املسجد اجلمعة، فدخلت املسجد ، ففي آخر اخلطبة ، أدركت أن يف املسجد قربا وأقاموا الصالة وصل

  فما حكم صاليت ؟ 

إي نعم، أنت صالتك هذه الشيء فيها لسببني اثنني،السبب األول أنك مل خيطر يف بالك أن  :الشيخ 

تقصد الصالة يف هذا املسجد من أجل القرب، خالفا للناس الذين أشرنا إليهم ثانيا لو علمت وجود قرب فيه 

ه فال بد من أن تصل الصالة يف هذا املسجد حمافظة، على ومل يوجد حواليك مسجد آخر منزها من قرب في

أمر اهللا  عز وجل ، وأنت ونيتك لكن الذين يقصدون الصالة يف املساجد البنية على القبور هؤالء هم ال 

  . تصح صالم 

  يعين جيوز أن أصلي قي مسجد فيه قرب ؟  :السائل 



ذا مل يكن هنا مسجدآخر بدك تصلي كما فعلت ما يصري، ال أقول بدك تصلي يف مسجد آخر، فإ :الشيخ 

  يف هذا املسجد 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  .ال أقصد تغري جمرى احلديث  :السائل 

  . ال تقصد ماذا  :الشيخ 

  . ال أقصد تغري جمرى احلديث  :السائل 

كان ماهو الوهابية، فنقول الوهابية ال على كل حال احلديث أخذ جمراه وانتهى أمره، ألن الغرض   :الشيخ 

اسم بدون جسم بإختصار،وهابية إسم بدون جسم، ال يوجد يف الدنيا من يقول أنا وهايب، نعم وجد 

  شخص من باب التنبيه قال

   "فأنا أقر بأنين وهايب*** إن كان تابع أمحد متوهبا   "

  : هذا على قول اإلمام الشافعي 

  "فأنا املقر بأنين رافضي***  إن كان رافضا حب آل حممد" 

أو كما قال الشاهد انتهى موضوع الوهابية والقصد أنه اسم بدون جسم ، من جهة منهم الذي ينبزون هذا 

اللقب، فهم هؤالء النجديون الذي جدد هلم دعوة التوحيد حممد بن عبد الوهاب وليس والده عبد الوهاب 

  .وانتهى األمر تفضل 

جمال احلديث الذي ذكره األخ الشيخ حممد بالنسبة للقصص واألحاديث اليت ترد  هو السؤال يف :السائل 

على ألسنة الشيوخ، على سبيل املثال والقصة اليت مسعتها واليت وردت على لسان الشيخ عبد احلميد كشك 

القصة   واليت أرى فيها تناقضا كبريا من حيث ال أستطيع أن أصدق أا نسبة أو ذكرت حىت يف التاريخ يعين

كما ذكرها هو أن بعض الناس كان يشرب من قرية فيها مخر فمر عنه عمر بن اخلطاب أول مرة، وعندما 

رأه هدده بأنه سوف جيلده إن رأه يشرب اخلمر مرة ثانية، فمر عنه من مسافة فرآه الرجل ، رأى عمر بن 

  .ما شاء اهللا  :الشيخ اخلطاب فدعى أن حيول اخلمر إىل خل 

عم، فعندما سأله عمر بن اخلطاب عن الذي يف القربة ، قال أن الذي يف القربة خل ، فشمه ن :السائل 

عمر بن اخلطاب فكان خال ، فهذا يف رأيي فيه نوع من التناقض واملخافة للفقه، ألن اإلنسان على املعصية 

يضا أنه يروي ويقول ويدعوا اهللا أن ينجيه من املعصية ، وهو يفعلها، وأيضا يذكر عن عبد احلميد كشك، أ

بعض األحاديث الضعيفة و اليت سندها غري صحيح ، وسؤايل بالنسبة هلذا اال العلمي أن كشكا له تأثري  

  كبري على الشباب اليوم، ويذكر أحاديث وقصص ضعيفة ؟



يف  احلقيقة أن هذه القصة اليت نقلتها عن الرجل، أنا ما مرت علي ال يف األحاديث الصحيحة وال :الشيخ 

احلسنة وال يف الضعيفة وال يف املوضوعة ويف اليت ال أصل هلا، وحقيقة أخرى مؤسفة، أن الشيخ كشك هذا، 

ال ينكر أبدا أن أسلوبه فيه تأثري على عامة الناس أسلوب عجيب ، لكن ال أعين أن هذا األسلوب هو 

ر بالصالة على الرسول وزيدوه أسلوب مشروع، ألنه يستعمل العاطفة وإثارة عواطف احلاضرين، مبثل األم

صالة، وامسعوين إىل آخره، لكن يف النهاية أسلوبه مؤثر ، لكنه مع األسف الشديد أعتقد أنه قصاص وليس 

بعامل، وخاصة يف ما يتعلق مبجال احلديث النبوي فهو حواش مع كونه قصاص، فهو جيمع ما هب ودب من 

  . ...خل كسبب حيمل مثل هذا الواعظ على االحنراف، األحاديث ويعض الناس ا ويذكرهم ا وهنا تد

قاعدة مزعومة تذكرين يف بعض كتب مصطلح احلديث على أا قاعدة مسلمة ال شية فيها،  ... :الشيخ 

وهي جيوز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال، هذه مجلة مع أا من املختلف فيها عند علماء 

رفوضة، والذي نتبناه حنن وذكرنا ذلك يف أكثر من كتاب واحد أو رسالة احلديث، هل هي مسلمة أم هي م

واحدة ، أن املسلم ال جيوز له أن يتقرب إىل اهللا تبارك وتعاىل حبديث يعرف ضعفه، هذا الذي نتبناه، لكن 

القاعدة، مع الذي تبنوا هذه القاعدة، وضعوا للعمل ا شروطا، فلما أخال مجاهري املتبنني من املتأخرين هذه 

انتشرت األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وحنن لنا جتارب كثرية وكثرية جدا، مع الذين ينتمون إىل العلم، إذا 

حدث أحدهم باحلديث، وهو نعلم يقينا أنه ال يدري من جاء هذا احلديث، وال يدري أنه صحيح أو 

احلديث وهذا احلديث ضعيف رأسا  ضعيف، لكنه إذا فوجئ باإلنكار عليه، وقيل له يا أخي أنت تروي هذا

أجابه بالقاعدة املزعومة، لكن يعمل باحلديث الضغيف يف فضائل األعمال، لكن هذه القاعدة ليست على 

إطالقها، هل أنت تعلم أن هذا احلديث الذي رويته آنفا هو حديث ضعيف، ما يعلم شيء من ذلك، إذا 

يعلم أن هذا احلديث حديث ضعيف، حىت ال خيتلط قد أخذ بالقاعدة ألا وضعت هلا شروط منها، أن 

عليه، الضعيف بالصحيح، هذه القاعدة تساعد الواعظ والقصاص واخلطباء اليوم وا وا أال يتحفظوا يف رواية 

األحاديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألنه إن كان احلديث صحيحا فاحلمد هللا، وإن كان احلديث 

ضائل األعمال، فالشيخ املذكور ليس عنده معرفة باحلديث ولذلك يروي يف ضعيفا فاحلديث يعمل به يف ف

قصصه ومواعظه ما هب ودب من احلديث، فلن تستغرب أن يروي ما ال أصل له إطالقا من اآلثار اليت 

ليس هلا صلة حبديث رسول اهللا عليه السالم كقصة اخلمر واخلل، وهذه مصيبة الدهر والبحث يف هذا 

أن بعض العلماء يستجيزون رواية ما هو أخطر من مثل هذه الرواية أنه هذا دعا اهللا أن يطول، وخباصة 

  . ...يتحول اخلمر احملرم، إىل خل حملل 

لكن ما بالك والقصص كثرية وكثرية جدا بأن الشخص يشرب اخلمر، فينكر عليه، فيقول هذا  ... :الشيخ 

يبيع احلشيش، فيقول حينما ينكر عليه، أنت تظن يشرب من مخر اجلنة، هذا ليس من مخركم بشيء، آخر 



أنا أبيع احلشيش املخدر ، أنا أبيع ضد احلشيش املخذر وأنه كون أن اإلنسان يشرتي من عندي هذا 

احلشيش، فهو يقلع عن عادته يف استعمال احلشيش املخدر، وذا عطلوا العقل وعطلوا الشريعة وحسبكم 

قيقة، واحلقيقة ختالف الشريعة وهلم كلمات خطرية وخطرية جدا ولعله يف ذلك قوهلم هناك شريعة وهناك ح

حيسن أن أذكر لكم قصة وقعت يل شخصيا، خرجت كعاديت يف طريقي إىل إخواننا يف حلب، واختذنا يف 

الطريق منزال بتنا فيه ليلة، يف قرية تبعد عن دمشق، حنو ستني كيلوا امسها دير عطية، وحنن سامرون فيها 

بدل أن يطرق الباب، الدار على اجلادة، يف الطبقة الدنيا بدل أن يطرق الباب تطرق النافذة،  وساهرون

فيخرج رب الدار للنظر من هذا الطارق الغريب يف طرقه بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة، ففوجئنا بصياح 

الضيف الكرمي الذي  صاحب الدار مرحبا بالطارق، أهال وسهال بفالن، حنن طبعا أشرقت أعيننا إىل هذا

احتفى به صاحب الدار هذا االحتفاء العظيم، دخل هذا الضيف املزعوم، ففوجئت به كما فوجئ هو يب، 

وأعين أن الرجل حشاش، تارك للصالة ال يصوم رمضان، يشرب الدخان يف رمضان، وهو ساند ظهره لزاوية 

ثري احلشيش فيهما فأنا فوجئت به، من من زوايا املسجد خارج املسجد وعيناه شاخصتان مصفرتان من تأ

جهة أن هذا رب الدار يلي حنن ضيوف عنده عم يرحب حبشاش بفاسق فاجر، إن مل يكن كافر، فوجئ يب 

ألنه هو جارنا، أنا دكانيت هناك كانت جيانب هذا املسجد، فكلما خرجت للصالة وهو حيشش، يشرب 

أخذ يتظاهر بأنه مأخوذ يعين جمذوب يعين أخذه دخان طبعا فيه حشيش، فلما رآين جلس بعيدا عين، و 

احلال، فأخذ يركع ويسجد هكذا ويقول كالم يقولوا عنا يف الشام كالم مغطى ، يعين كالم شو بيقولوا يف 

حينئذ عرفت أن  ...اللغة العربية يعين مجلة غري تامة، شو بندوره حشيش بيض باذجنان يعين مجلة غري تامة، 

أال إن أولياء اهللا (( اإلنسان أنه من كبار األولياء، ارجتلت كلمة افتتحتها باآلية الكرمية  رب الدار يعتقد ذا

  . )) ...ال خوف عليهم وال هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون 


